
 

 

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

- módosított, egységes szerkezetbe foglalt –  

 

8 /2000./X.10./ számú rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

 

 

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16 § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény /a továbbiakban Tv./ 40 §(1) bekezdésében és 41 § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazással, figyelemmel a tv. végrehajtásáról rendelkező  145/1999. /X.1./ Korm. 

rendelet /a továbbiakban Vhr./ szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 
 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1. § 

 

 

/1/ Jelen rendelet hatálya a Gétye 058 hrsz-ú, külterületi ingatlanon elhelyezkedő temetőre 

terjed ki. 

/2/ Az önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét 

Szentpéterúr Körjegyzőség útján teljesíti. 

 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

 

2. § 

 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a tv. és a vhr. 

szabályait kell alkalmazni. 

 

Temetési helyek, sírjelek 

 

3. § 

 

(1) A temetőben az alábbi típusú temetkezéshez kell temetési helyeket biztosítani: 

a./ koporsós temetkezéshez, 

b./ hamvasztásos, urnasírhelybe való temetkezéshez, 

c./ sírboltos (kriptás) temetkezéshez, 

d./ urnafülkébe (kolumbáriumba) való hamvasztásos temetkezéshez. 

 

(2) Az egy férőhelyes sírhelyek mérete: 
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a./ szélesség: 0,9 m, 

b./ hosszúság: 2,1 m, 

c./ mélység: 1,9 m, 

d./ távolság a szomszédos sírhelytől: 0,6 m, 

e./ sorok közötti távolság: 1 m, 

f./ parcellák közötti út: 3 m. 

 

(3) Két férőhelyes sírhelyek mérete: 

a./ szélesség: 1,9 m, 

b./ hosszúság: 2,1 m, 

c./ mélység: 1,9 m,  

d./ távolság a szomszédos sírhelytől: 0,6 m, 

e./ sorok közötti távolság: 1 m, 

f./ parcellák közötti út: 3 m. 

 

(4) Gyermeksírhely: 

a./ szélesség: 0,6 m, 

b./ hosszúság: 1,3 m, 

c./ mélység: 1,6 m, 

d./ távolság a szomszédos sírhelytől: 0,6 m, 

e./ sorok közötti távolság: 1 m, 

f./ parcellák közötti út: 3 m.  

 

(5) Gyermeksírnál a sírjelet a szomszédos sírjel vonalába kell elhelyezni.  

 

(6) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2 

méter. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – 

sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül 

létesíthető.  

 

(7) A 2 méternél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető útján az építési 

hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel építését 

maximum 5 méter magasságig engedélyezi.  

 

(8) A (7) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az 

üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem 

nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen 

kifogást nem emel.  

 

4. § 

 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben temetési hely felett 

rendelkezési joga – az egyes parcellákban az elhalálozás ideje szerint sorrendben 

következő temetési helyre kell temetni. A parcellák között az eltemettető szabadon 

választhat.  

 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően lehet eljárni, ha az elhunyt a község érdekében 

közmegbecsülésnek örvendő közfeladatot végzett és az eltemettető az elhunyt 

végakaratára hivatkozással az eltérő eljárást kéri.  
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(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan 

sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. § (3) bekezdésére 

tekintettel nincs akadálya.  

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

5. § 

 

(1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamára 

vonatkozóan a Vhr. 18. §-a által megfogalmazott szabályok mérvadók.  

 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell 

fizetni: 

a./ az új sírhelyre temetkezőnek, 

b./ az elhunyt hozzátartozó földi maradványaira rátemetkezőnek, 

c./ a kriptába temetkezőnek. 

 

(3) Kriptás temetkezés esetén annyi személy után kell díjat fizetni, ahány személy 

befogadására alkalmas a kripta. 

 

(4) 1
A sírhely megváltási díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

 

A temető infrastrukturális létesítményei 

 

6. § 

 

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális és tárgyi 

feltételeket biztosítja: 

a./ gépjármű által járható út, 

b./ a temetőt övező kerítés mellett, a kerítés külső oldalán örökzöldekből ültetett takaró-, 

védőlombozat, 

c./ hulladéktároló, 

d./ víz, elektromos áram, 

e./ rendszeresen karbantartott, takarított ravatalozó, 

f./ kegyeleti célú hűtő, 

g./ 4 db kegyeleti mécses, 

h./ 4 db díszfa, 

i./ 10 db szék, 

j./ falvédő drapéria.  

 

7. § 

 

(1) 2
Nem kell díjat fizetni: 

a./ a sírgondozás céljára történő víz használatáért, 

b./ a hulladék, koszorú- és virágmaradvány kijelölt lerakóhelyen való lerakásáért. 

 

                                                        
1 Módosította: 15/2007. /XII. 14./ sz. rendelet, hatályos: 2008. január 1-től.  
2 Hatályon kívül helyezte: 15/2007. /XII. 14./ sz. rendelet, 2008. január 1-től.  
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(2) 
3
A temető fenntartási hozzájárulás mértékét, valamint a temető létesítményeinek 

igénybevételi díja mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

A temető rendje 

 

8.§  

 

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel 

kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, 

pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.  

(2)  

(3) A temető nyitvatartási ideje: hétfő – vasárnap: 0-24 óra.  

 

9. §  

 

(1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete 

mellett tartózkodhat.  

 

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak 

megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.  

 

 

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben 

foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 

zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a 

temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.  

 

10. § 

 

(1) Tilos: 

a./ vakvezető kutya kivételével a temetőbe kutyát bevinni, 

b./ az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, 

építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,  

c./ gyermeksírok sírjelét az előírttól eltérő helyre helyezni,  

d./ hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni,  

e./ hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni, 

f./ hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérteni.  

 

(2) 4
  

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet 2000. október 10-én lép hatályba.  

                                                        
3 Módosította: 15/2007. /XII. 14./ sz. rendelet, hatályos: 2008. január 1-től.  
4 Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(V.30.) önk. rendelet, hatályos 2012. június 1-től 
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(2) A rendelet 5. § (4) és 7.§ (2) szakaszait 2001. január 1-vel kell alkalmazni. 

(3) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszíti a köztemetőkről szóló 1/1978. 

számú közös tanácsi rendelet.  

(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel gondoskodik.  

 

 

 

 

Pőcze Ferenc        Horváth Attila 

polgármester        körjegyző  

 

 

A rendelet a hirdetőtáblán kifüggesztve: 2000. október 9-én. 

Levéve: 2000. október 28-án.  

 

     Horváth Attila 

     körjegyző  
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1. számú melléklet:  

 

 

 
5
1./ Sírhely megváltási díja:  

 

a./ Sírhely megváltás díja, 1-es sírhely 25 évre (nettó) 4.500,- Ft,  

b./ Sírhely megváltás díja, 2-es sírhely 25 évre (nettó) 5.000,- Ft, 

c./ gyermeksírhely, 25 évre nettó    1.500,- Ft.  

 

 

2./ Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó)     450,- Ft. 

 

3./ Temetői létesítmények igénybevételi díja alkalmanként (nettó)  2.000,- Ft.  

 

 

 

 

   

  

 

 

                                                        
5 Megállapította: 15/2007. /XII. 14./ sz. rendelet, hatályos: 2008. január 1-től.  


